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rím rám rúm róm röm ról rán rín nín
rör rór rár ráp ríp
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dát dót des dss ch's dós dús dík dúk

der dur dár dór dúr dal dul dael díl dun

dún daem dám dóm

dát-i dís-a dór-i dús-a dul-a dael-a dun-a

drán-i dem-a dár-i
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tot tœt tát tít töt tos tás tak tek tæk

tfk tók tök tœr ,tár tór tal tel til taei tól

töl tín tún tam tum tœm tím töm tóm
tap tœp táp

tap-a tími tœm-a tum-i tín a t«l-a tal-a

tór-a tak-a tók-u íás-a tos-a fcát-a tœt-a

tot-a

hat hak hal han ham hop hæp hóp hem
hím húm höm hæs hás hús halk hok hák
húk hök her har hor hær hár hör hír

hal hol hul hál hæl hól hæn hdn

hat-a húk-a hal-a Iiani hop-a hún-a hsr-a

hæn-a hír-a
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abepimonulœ
rágíkhúsiídöt
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ap-i er á ás-i. ás-a er á ó«-i.

am-i cr í ás-u, ís-a er á ís-i,

ar-i á úr, tó-a er í mó. ló-a lá

á ás-i, nú er gó-a. ás-a má
hó-a í ar-a, ar-i er lí^ ár-a.

as-a e, ní-u ár-a, tó-a sá «l-i. as-i er á ar-a út-i
1 mo, œs-a roá hó-a út-i um mó-a. ar-i er á sæ.
ás-imáró-a, nú er úr ar-a m'-u. óJ-i má ai-a tó-u!
œr ól-a er ut-i, ás-i sá am-a í ás-u. bú-imápú-a.
is-aerárá. tí-u er-u œr ar-a, nú roá ól-i œp-a.
as-i má œr-a tó-u. un-aeríró, bí bí

13

Umi-a er mál á mat, bol-i ber bár-u, bærrún-uer
amel. pel-i er mál. lár-a er mær, sem ber men.
malermæl-a. lop-ierílár. márerábár-u. möl
er á mel, míl-a er til rún-u, hún man mar-a,
bar-a á naíl-u, sem má næl-a í net. hún á lík-a
nál. sól er hin sam-a á sæ sem í sal. rún-a mun
ær-a bæn, hún er næm, má kár-i eta mol-a.
hn-a má lán-a lás-a sóp, un-a kom til dór-u, má
lín-a h'm-a tot-u á tán-a sín-a. tót-a ber tum-a.
tát-a má tín-a ber. han-i er á hól, hæn-a er í



liús-i, sín-a má gói-a, dl-i á ról-u, bín-a á ber f

búr-i

14

dór^i er hár, róe-a á inós-u, dísa sá dós,

sem dór-a á, lás-i las í bók um kis-u sín-a, bú-i

sá un-u bak-a kötk-u, kár-i sá bás bol-a, nú er

gol-a út-i. kis-a tók mús í búr-i,

sín-a sá pál kom-a til sín, gos-i er

gap-i, dór-i át n«p-u, kar-a tdk

kóp, bín-a sat út-i á hól, nú er rc's-

a út-i á tún-i, kis-a á Iwil-u í hol, mús á h(^-u, ás-a

á sáp-u, sem iiún ber til tín-u, bín-a sá bun-a í

bal-a, nú sá Inm bói-u, dór-a bœr er í nes-i,

un-a er Ises, hún á b^k, sem hún ies í

15
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bað heZ bið boð dáS dúð goð góð \iáZ

hiíJ hí« hæS joí kóí lá« lóS Iö« moí5

móð náð nið ráð rið roð röí sáí sííS soíJ

tíZ vaí vií víð voí vcð

þ
það þið bak

þám
bek

þín

þok þök þel

þar þor þór

þil þol

fax 'kex laií sax sex söx vax vex

jón bað þór-u að far-a meíJ föt-u út í laek, þór-a

er góð, hún fór að fær-a fús-a jól-a föt, fí-a fór

með völ-u út að vök, þær

fór-u með föt-u, en hún

var há ^ ber-a han-a,

nem-a fí-a fær-i með völ-u

h'k-a, íús-i á ux-a, fol-i

þór-u vex við að et-a úr

jöt-u fax-a, fax-i bar

þór-u á bak-i sín-u, það

er vís-a í bók jók-u, sem ar-i les með völ-u, þór

á öx-i. þór-a er að dúð-a jón til að far-a út, jó-i

fær kex aS el-a, það er vik-a til jól-a nún-a, jók-

a er að bak-a kök-u, fús-i sá fíl.
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f (með v-hljóði)

af-i gaf láf-a mol-a, þór-a má haf-a mín-a húf-u.
fí-a cr guf-a, jón sá ref, af-i er að vef-a. lof-a

J)ú af-a að sof-a, i>a;5 er töf, að lof-a láf-a aS
far-a meS, ef láf-i f«r að far-a með «f-a. þá ier

l>ú líka, fíf-a er «r, sem af-i á. J)úf-a er í tún-i,

sú búf-a er há, ef hún er of há. J>á má ríf-a han-a.
fí-a er aZ t«-a ftf-u, bós-i er a8 n'f-a 10«. það
fer að rof-a til, dór-a á dúf-u, dór-i tdk han-a
í háf,

( (með linu hljóði)

jeg og |>ú. það má lag-a ba^ sem er til bag-a.
ar-i bai5 bog-a að lag-a þajf, bós-i er að nag-a
roð, jeg kom á bak á 'og-a* í dag, ar-i fór nieíS

log-a í hag-a^ ól-i er að sag-a meí sög, bós-i er
að log-a í tag, sem un-a var aíS tak-a af dór-a,
bol-i er að bít-a út-i í hag-a. þór-a og un-a fór-u

með bog-a. og jeg lík-a. fí-a sá bog^a ver-a að
yeg-a með vog, ás-a er hœg og þ«g. ar-i bar mig
útáveg, jeg ber þig og þú mig,

g og k (með gj- og kj^hljóíJi)

jeg fór út í hag-a í gœr til að fá ger. má jeg gef-a
af-a kis-u, jeg sé gæs út-i í kof-a, kis-a má et-a

ket af mús, jón mun gœð-a kis-u á ket-i, kel-i



n^8k„.„u, tó-a á hol-u í gil-i. má jeg 1^^
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7 7

erbyrabar^i, jeg tom fyr en bú. ki»-a .á mí«un-a á mýr-i á .ex kýr. ki,-a er ky í tó^i Z.'
er «,r. ý.-a er gó8 aS e,-a. ák^ mi lý ^a ^aaf:ierhyr. dyr er-u á hus-i, ki,-a er dýr wm
a,-,, M er fyl-a , }>ór-,, bó,-i er a8 ý|-a. bó,-ima yf-a „g, fú.-, er a8 hý.-a kýr. ,em ión í. ver
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iei-i er aí syn-a jo-. ((y,. myi-a er gó«.

19
•r-i fcr-ir a8 le.-a og hef-ir ver-ií gef-u. bók.

^g-arJ>or.,rkem-ur vií for-um þá «t á á og rólum með ar-um a bár-um. viS er-um báí-ir f«r.ir

ir of-an tunMð á mei-um. ak-ur þór-i. er f>Slne3-an Iius-.ð. |>að er-u .ex míl-ur tii þór-i*. bar

kom a. |>a fer eg a log-a. og viZ ríS-um báíJ-ir á
JK>n-um. beg-ar v.í er-um .am-an. vaJ-ur lep-ur
urbal-a. han-i gal-ar. en h«n-an tín-ir g6«-anmat fyr-,r .,g og .ín-a. jón get-ur lát-i« tót-u Ie..a

20

^au ei ey

ei ey au
ei au ey
au ey ei

cy au ei

au ei au ey au ei ey
au

ey ei



—so—
K8 « "-" aur-a. éú-,r og ,ur-ar eri. tíl aí kaup-a
fyr^r. laug-a ,a maur þau laug-a og ctór-i ha^ab^. og-ur aug^ ba„g-a ,aug rauS-u kún-a.run-a a bauk. kýr-m baul-ar. bol-i þaut útnaut-i8 gaut aug-um sín-um tíl rauS-a bol-a. tót-aUum-ar baun í va,-a tóf-a. Iáf-i gef-ur gium a8
tot-u og laun-ar þaS,

e "^ «o

21

ei

get-ur bos-a bem. laug-a er feim-in vi8 geir-a

ge r a ut að leit-i.
^
em-ar og fús-i er-u a8 leit-a a8

t«t-aaflet-.t.la8ve,8-ató-ur.
sei sei nei. þáget-ur kol-ur et-i8 þaS og dá-i8. kis-a reif ein-ar

k.s-a er fe.t. hún et-ur meir-a af mús-um en eg
v.l baug-a er á beit út-i í reit. teit-ur veið-ir keil

Ia L^ ' ^^'' '"P-' °8 ''*«-»'• Þó'-a býrm deig 1 kok-ur,

22

ey _
^ er í 4 ein-ar fór lit í ey. jeg heyr-i me8 eyr-a.M er t«ygnn-

.
bog-a viS laug-u. þaS má leyf-a

ve.g-u aS geym-a aur-a sín-a í bauk jó-a. ás-a



—21—

«n ar teyr-ir a mos-a og gef^ hon-um Ímv bM-ar b«-,8 er. un-a tek-ur eys-ij aíauíT^ "^
ogm«r er þa8 sam-a. lauf-eyfnlvru^- • iT'T á log-a út mýr-ar. vi8 eL^^ ^^ "*

^""'J*^
a ^8 og i8-i„' a8 wí ge^ir'^Jr"!"'"":

Ír ""'' °* ''*^'-''
" "^"^ "^«»^"
23

K^.nrir^uL^-tfÆ-..:i-'
"k stl-" ^* "t\v«-u hrl'C-.

:

í»k. sem hun a. mér þyk-ir þú ver-a vTli.pet-ur ert-ar sér a8 rek-u. val-ur^-urfe.i-» bft^"Þor-.r a sér ei„-a á og ein-a kú. þér má vTr-a «ÍV.8 ge,r-a. mér er sam-a þó a8 eg sé 2^^^.
24

(Tveir MmliljáJendur í forUjííi.)

gam-an er aS kveS-a kvæ8-i um sveit sín-a sva-v^ dv^-ur h,á mér í tvo dag-a. hún var a8 þvTgær. k«-a er a8 rey„-a a8 tal-a. mjá míá 1
jeg s,a svem k.yr-a. svar-aþúmír. iZ'^Z



Iwm tveir <lag-dr síð-an jeg sá svein. lár-us bjó á
bœ, sem hét dvöl, bo!-i er Ijót-ur að bjól-a svon-«
út og meið-a svein.

25

geyg-ur stín-u er blár, M er brú á }>eim laek.
stem-i brýn-ir hníf, dríf-a og fló heit-a tvœr œr
dór-a, dreyr-i dró meir-a hey en hin-ir þrír, gló-i
sló snat-a flat-an, jeg á grís. sem gró-a gaf mér.
val-ur er grár. sá er nú fleyg-ur og fœr, *tein-a

hef-ir skýl-u, hún hraðar sér

að smal-a, sól-in skín í heið-i.

gríl-a er bœð-i Ijót og leið,

iBtín-a á stór-a skó, það er

hreii5-ur með ng-um í út-i í

gren-i tré-nu. jeg á fleir-i kul-ur en stein-i. nú
hrað-ar gró-a sér að skaf-a af sér, hdZ er hríð
Ut-1,



k

26

(TTeir tamliljóðendiir í aftoriiljóði.)

jeg bind band í bolt-a og held svo fast í þaí.
baW-i a kind. gustnir er hest-ur. sem Md-ur á.
það er ver-ið að haW-a fund í hús-i mund-a, gest-
ur a fjoVa káJf-a og ein-a gimb-ur, IjóS-u mér
kamb að kemb-a vald-a. mund-i á feW, stcin-i
a plog og herf-i og hríf-u. það er týnd-ur tind-ur

úr hríf-u af-a, fisk-ur synd-ir í

vatn-i, hild-ur á mynd af fríð-u

o^ sUn-u. eg á land í nánd við
skóg. bald-ur er mild-ur í lund.
hnd-i negl-ir nagl-a í fjöl. síld
er fisk-ur í sjón-um. hún synd-

, ,

..*''*' torf-um. vind-ur blœs í
segl og lœtur skip-in þjót-a yf-ir öld-ur og d*I-i
jeg hef-i tvær hend-ur og tvær fœt^.

27

(Tvöfaldir samJiljödendiir.)

pa^i og mamm-a. af-i og amm-a. ann-a á
bobb-a. mamm-a bann-ar kobb-a að tak-a bakk
annsmn. mann-i bindy hey í bagg-a. gunn-i
htl-, datt það var hátt fall. sem hann fékk. beg-
arhannfeM. tunn-an €r fuíl af uíl. þúmáttekk-i
gabb-a gam' a ar-a. lubb-i heit-ir sepp-i minn.
hall-ur a kott. hann drekk-ur úr boll-a, menn



»^ll-a meS gull-i. J>að marr-ar í skón-um haiis
8igg-a. iiall.ur lét kött 5imi í kass-a. mamm-a
kyss-ir sigg-a smn, M var góð-ur koss. það
þarf að pass-a lubb-a litl-a. svo aíí stór-i «epp-i bít-i
hann ekk-i. rikk-a drákk sœtt kaff-i. jcg fé!I
þeg-ar eg var að renn-a mér á svelJ-i. þctt-a eí
þmn runn-ur. sigg-i minn. minn er minn-i en þinn.
það er-u fimm Wóm í þín-um runn-i. nonn-i viU
eig-a þenn-an spoH-a.,

28
8kott.ií5 á lubb-a er slutt. þú mátt þakk-a gunn-u
lyr-ir að ímn-a þenn-an penn-a og gef-a þcr hann.
það er hrokk-ið har á koll-i finn-u. finn-a á boll-a
J«g er hiss-a á þess-u. þú ert a» miss-a hatt-inn'
þmn. nonn-i mmn. gett-u upp á því rétt-a. sagíJ-i
»igg-a við fmn, þeg-ar hann var að rcyn-a a« ráZ-a
gát-u henn-ar í gœr. bogg-a fann átt-a egg í dag.
'kobb-i er a» ydd-a brodd í staf. dodd-i fann stokk
Jit-i við brunn. stín-a hell-ir kaff-i í boll-a hand-a
bess-a gaml-a að drekk-a. þett-a er gott vatn til

þvott-a. hail-ur sett-i glugg-a á vegg-inn á
»kemm-u pabb-a. ól-i Ikl-i á legg.

29

(nn með hörðu Wjóði og U með linu hljóði.)
Isveinn er vœnn að staf-a. skeiS stín-u er stœrr-i
en spónn pabb-a. kass-i pall-a er grœnn en kist-a



i-

ell-u er rau3, mill er nærr-i eins og o. vill-i er
seinn að les-a. spánn er stórt rík-i. pall-a er sýnn-
a um verk sín en ell-u. brúnn er vœnn hest-ur.

dúnnerhlýr. hall-i fór upp í miU-u til jóns. st«ínn
er einn út-i hjá miH-u, hafl-i er beinn eins og
steinn. viíl-i er hreinn. af í>ví aí ell-a |>vo«-i hon-
um. kall-i át pill-u. sem vill-a gaf hon-um. einn
og tveir er-u þrír.

30

Tir
hver vill ver-a svo vænn aS hvet-ja fyr-ir mig þenn-
anhníf, hall-ur veit hvar brýn-iS er, hvorykk-ar
er stærr-i. hall-i e»a pall-i, hval-ur er stórt dýr í

sjón-um, skmn-i2í á hon-um heit-ir hvei-ja. hvaíJ

heit-ir hund-ur kall-a, hann heit-ir hvat-ur, hvat-

ur fór út að hvol-i með nonn-a, hveit-i er gott í

brauð, hveit-i verð-ur

hvítt,. þeg-ar bú-ií er aS
mal-a það, þa?5 er far-ií

aZ hvess-a, hver er lind

tneð heit-u vatn-i í. cn

, ... kver er lít-il bók. hvat-ur
hv<jff-ir um stórr-i skál. hvat-^r er hvít-ur á lit-

inn. jón hvísl-ar a25 sigg-a, hvaí var M,



31

(fniuiiir ttafnr meZ breitn Ujö^i)
mang-a gcng-ur fram göng. rank-a er ung stúlk-a.
brynk-i vind-ur hönk fyr-ir rönk-u. jeg fann ung-a
ul-i a eng-i. ing-a bar lít-inn dreng í fang-i sér
lang-a leið. af [íiyí að liann kunn-i ekk-i að gang-a
mg-i syng-ur vél. og eng-inn leik-ur bet-ur á hörp-u'
rank-a er flink að stang-a. hún tek-ur lang-a hönk
hja mongu og sting-ur henn-i á fing-ur sinn. eg
var leng-i að gang-a upp að bank-a. mang-a á
hring. rank-a er svöng. þaí er stór bunk-i af
long-um plönk-um út-i á eng-i, ing-i er góð-ur
dreng-ur, '

32

f (roeð b-hljó8i.)

hrafn og krumm-i er-u nöfn á sam-a fugl-i. jeg
nefn-i hann aU-rei hrafn. ing-i ste . n-ir me» Íirefn-
u ut í skafl. brynk-i er að hefl-a efn-i í stafn á
hus-i nafn a síns, mang-i á tafl. hann safn-ar
sm-um mönn-um sam-an og stefn-ir þeim fram á
borð-ið, hann tefl-ir vel. blóm-in lifn-a á vor-in.
þeg-ar skafl-ar er-u tekn-ir. kufl er sam-a og káp-
a, konn-i dett-ur á gafl-inn og hrufl-ar sig í fram-
an. fífl-ar er-u fög-ur blóm. bux-ur jó-a er-u
rifn-ar, hrefn-a tek-ur nál og kefl-i og bæt-ir þœr.
mang-i trufl-ar hrefn-u, stefn-ir haf»-i ofn út viíi

stafn-inn á kof-a sín-um.



33

ri of ni

árn-i er líl-ið barn. biörn og örn er-u fam-ir úl a«
tjörn. kari er varl-a fimm ár-a. bjam-i er árl-a á
ferl-i. árl-a er sam-a og sneimn-a. M er íijarn
út-i. sörl-i er hest-ur árn-a. jeg á fern-a sokk-a
t)om er staf-ur. þarn-a er í-kom-i. kora er mal-
aðíkvörn. hym-a er kýr-in mrn. perl-ur er^
syo dýr-ar. að þœr sjást varí-a nem-a hjá ri-u
fólk-i. ám-i spyrn-ir í og varn-ar bjam-a a» drag-
asig t>aðerturaál>ess-uhús-i. ein-u sinn-i vor-
u karí og kerl-mg í kot-i og átt-u sér mörg böra.

34
*

ztisisii

gest-ur anz-ar mér ekk-i. sörl-i hef-ir beizl-i. bað
hef-ir fezt á stafn-i. þú gazt náð hon-um. mér lízt
vel a ^ann he^t. jón læzt vil-ja beizl-a grán-a.
Þa3 er bezt að hann reyn-i það. bjam-i sezt á bak
a gran-a. tízk-an er ekk-i leng-i að breyt-a okk-
ur. sá er síztnir. sem fylg-ir tízk-u. þú veizt að
vizk-an er bezt. jón özl-ar út í poll. bjöm er aS
vmz-a ur korn-i. reiá-a er vog. M var hald-in
veizl-a hjá ar-a í gær. sigg-i sezt í minn stól.



35.

Oli aÓ herfa;
óli var tíu ára, þeg-ar hann íór meS pabba sín-
um út á ak-ur

; pabbi hans var meS fjóra hesta
o| plóg, en óli hafSi herfi og tvo hesta fyr-ir

;

þaS voru þcir gráni og grani ; óli litli gekk, því
aS ekld var sæti á því herfi, sem hann hafði ; en
þaö var nú gott fyr-ir hann að læra aS stýra
hest.um, áð-ur en hann fór að sitja á herfi eða
hrífu

;
lengi gekk alt vcl, en alt í einu sá gráni

kisu hlanpa hjá með más. og þá varð hann
hrædd-ur og fór að hlaupa, og grani líka

; en óli
karl-inn var nú ekki á því að slcppa þcim ; hann
hélt fast í taum-inn með báð-um hönd-um og
hljóp eins hart og hann gat á eftir þeim , en
hann gat ekki hlaup.ið nógu hart, svo að hann
datt flat-ur

;
en þá lét hann þá draga sig, eins

og bcrf-ið
;
nú sá pabbi óla til haus og var ckki

Icngi að hlaupa á stað
; cn þá var óli litli sjálf-

ur báinn að stöðva hcsta sína og kom-inn á fæt-
ur

;
föt-in hans voru mold-ug, en það gerði nú

lítið til; hann hafði þó ckkj gef-ist upp, og pabbi
hans sagði að hann mundi scinna vcrða rösk-ur
snáði

;
og ÓIi varð ckk-ert vond-ur við kisu sína

þó að hún fældi grána
;

36.
Þess-ir staf-ir, sem þú hef-ir lært aðþckk-ja.



,1

l

helta litl-ir staf-ir
; en þaS eru til aðr-ir staf-ir

sem heita stór-ir sUf-ir
; þú ert ná bú-inn að

lesa svo mik.iS og orö-inn svo stór, aS þó get.ur
far-ið að þekk-ja stóra stafi líka

; þeir eru miklu
stærri en litl-ir staf-ir, en þeir hafa sama hljóð.
þó að þeir séu ekki eins

; nú skul-um við bvr-ial
A Á E I 1 O ó

'

a á e i í o ó
A A É I í O O

Ari og Ási fóru át að Ósi. Ef dep-iU er sett-ur
á eft-ir ordi, þá byrj-ar næsta orðástór-um staf
I-var, Odd-ur og Ingi heita bræð-ur mín-ir
Anna og Emma og Inga og Olga og Ásta heita
syst-ur Ola. Ís-Iand er ætt-Iand mitt.

U Ú Y Ý Æ ö
« á y ý ae ö
U Ú Y Ý Æ ö

Una er syst-ir Árna. öll-um þyk-ir vænt um
Ola og Olgu. Úlf.ur, Yng-vi og örn eru göw-ui
nofn. ÆgAr er sama og sjór. Ýmir var stór
mi, Yng-ri bróðir minn á hund, sem heitir

Win. ^' '*°' ^"^^- ^^^ ^""^ °^ ^"^* «^«

37.

B D F G H J

b d f g h j

B D F G H J



Björn og Jón fórn a8 finna Döm og Gunnu aft

gamni sínu. Halli og Finna Tildu ekki leika sér

me8 þeim
; þau sögSu a8 þau væru svo lítil.

Einu sinni kom Dóri á Hofi út aS Brú til a8
leika sér vi8 Grím og Hildi; þau Dórí og Hild-ur
voru á sama ald-rí, bæ8i níu ára, en Grím-ur
var tólf ára. Dórí og Hild-ur földu sig og létu'

svo Grím leita a8 sér. Jón gamli var a8 aka
lieyi, og þau földu sig uppi í stakk hjá hon-um,
svo a8 Grím.ur fann þau ekki, fyr en Bjössi og
Finni komu ut-an af engi og fóru a8 hjálpa þeim
a<S leita.

38.

k L M N P R
k l m - p r

K L M h P R
(Þrír samhljóSendur í forhljó8i)

Nú er far-i8 a8 frjósa og eru víSa gljár á ísn-

um. Leif-ur í Nesi er aS aka grjóti á RauS og
Laufa. Leif-ur stríð-ir í ströngu að koma þeim
yf-ir sprungu, scm er á ísn-um. Mundi o| Kalli

fara á harSa spretti til aS hljálpa honum. Rúna
og Ninna eru fljót-ar aS prjóna. Pabbi fór út

aS skjóta rjúp-ur ; hann fékk þrjár. Pét-ur sá

marg-ar stjörn-ur, þeg-ar hann fór út meS Nonna
og Kela

; þaS þótti hon-um skrít-iS. Pabbi skrif-

ar vel ; skríft-in hans er betrí en skrift Munda.
Pét-ur skrapp út a8 Lundi.



S T V X Z Þ
» t V X z þ
S T V X Z Þ

(Þrír samhjóðendur í afturhljóði)
Siggi komst til manns

; hann var alt-af efst-ur í

skóla og aldr-ei scinn til neins verks. Trygg-vi,
Valdi og Þóra reyndu sig a6 hlaupa ; Þóra var
fremst, og komst langt á und-an bæði Trygg-va
o^ VaJda. Svo reyndi Sveinn a8 hlaupa á móti
Þóru o| komsí strax á und-an henni. Tóm-as
hef-ir verzl-un; h.>nn verzl-ar helzt me8 |ling.ur.
Valdi breiddi físk til þurks ; hann er rösk-ur
dreng-ur. Zenó var vit-ur maSur. X í byr-jun
or8s hef-ir sama hljóð og s, en þa8 er aldr-ei
haft í byr-jun or8s í okk-ar máli, og ekki z
heldur.

40.
(Samhljóðendur með óreglulegum framburði)

önnur ær-in hans ^ma er tví-lembd. Þóra
kembdí Valda litla. Tóm-as og Geir fara upp
á burst og halda að þeir gcti stokk-ið niður, en
þá sundl-ar svo mik-ið, að þcir þora það ekki.
Bjarni, Karl og Æg-ir lögð-ust til sunds. Æg-ir
stcfndi fyrst til lands. cn hann var varla snú-inn
við, þegar Karl nefndi hann £ íyndni sinni bam-
i6, af því að hann þyrði ekki að vera nema þar»



sem hann næðí til botns. Dóri cr þyrtt-ur. KUa
ar byrst TiS FríSu. Halli fór me8 Lalla a8 jamni
tínu tíl a8 finna Manga og Nonna. Pét-ur,

Ragnar og Gy8a eru syst-kin.

41.

Nú erta or&inn sto Tel 1m, a8 þú getur far-

i8 ad lesa söKur og tísui*.

Hérna er skritin þula :

Fagur er fískur-inn,

flýgur hann í sjónum,

brönd-óttur á halan-um,

me8 rau^ kúlu á magan-um.

Eftir gömlum vanda
gættu þinna handa.

Feita, bretta
;

láttu ekki högg i lófsi—d^tta!

Þú tekur aðra hendina á pabba þinum e8a
mömmu þinni, eSa einhver-jum öSrum, í vinstri

hönd þfna ; svo strýkur þú lófann me8 hatgri

hendi þinni og mælir fram vísuna um leiS, og
þegar þú segir : detta, þá skellir þú á lófann,

svo a8 smellur í ; þá verSur þeim ilt við, en þú
ferS a8 skelli-hlæja. Bezt er fyrir þig a8 hafa

þuluna svo lágt, a5 þau heyri ekki, þvf þá vita

þau ekki hve-nær þú segir : detta. £f þan vita



ínni. áður en þu gctur skelt á hana meS lófa
pinuni.

42.

Bí bí og blaka,

álft-irnar kvaka
;

je| lœt sem jtg sofi,

en samt mun jeg vaka.

^ f.f/'^-
"'^ ** °" '""<''• "8 "u!i böínin heima

er fagar fugl. Hán er stundnm kö.'.nS STannrHuneral.hví. meS langan hils. Han Ir
"Í

stór eins o| orn en miklu falleíri. Han kann

h! «f """ff'í*
""•" "« ''«'^* "» vðtn „p^,"

heiSunum á fslandi. Hán syngur fjarskav.rSv.n.r eru til í þessu landi Ifka. VoL er7^il:

A ísJandi cru

nargir aðrir fugl-

ar scm syngja vcl,

einkum litlir fu|I.

ar. Lóan cr álíka

stór og svart.fugl.

inn, sem cr hérna

í Ökrunum, en hún
er svo miklu fal-

lcgrí og syngur
svo yndislcga.



Húnsegir: bí, bí, dýrðin, dýrSin. Spóinn cr

skrítinn fugl. Hann hefir langa fætur og langt

og mjótt nef. Hann segir : hú-hú-hú-hú-húrr-
rrrr-a. Sólskríkja, stein-klappa og marjátla feSa
maríu-erla) cru litlir söngfuglar, fjarska fallcgir,

og syngja cins fallcga og rauS-bristingur, cSa
bctur. Grátitlingurinn tístir líka fallcga.

43.

Eg á kindur úti tvær

ekki langt frá bænum,
hrútur cinn og höttótt ær
hoppia' á velli grænum.

Það cru margar kindur á íslandi, og börn-
unum þykir svo undur vænt um litlu lömbin.

Þau cru nærri því cins og lömbin hér í Vestur-

heimi, nema rófan á þeim er ekki eins löng.

Flestar kindur á íslandi cru mcS stórum horn-

um, og sumir hrútar hafa svo hræSi-Iega stór

horn. aS litlu börnin cru hrædd viS þá. Sumar
kindur hafa fjögur horn.

Litlu lömbin eru stundum tckin frá mömmu
sinni á vorin, þegar þau eru farin ofur-IítiS

aS stækka, og rekin langt, langt í burtu, upp á
fjöllin. Þar eru þau alt sumariS, cn á haustin

cr þcim smalaS, mcð fuIlorSnu kindunum, og
þau rckin í stórar réttir. Þar cru stundum mörg



þúsund kindur í einni rétt. Svo koma þcir sem
eiga kindurnar, o| hver tekur sínar kindur og
rekur heim til sín. Þeir þekkja þær á mörkum
á eyrunum á þeim.--Þá þykir -n iidn fcömun-
um gaman aS sjá lömbin sín.

Bíum, bíum bamcu,
börnin litlu þamba
fram á fjalla-kamba

aS leita sér lamba.

,

44.

Litla Jörp, með lipran fót,

labbar götu þvera
;

hún mun seinna' á manna mót
mig í söðli bcra,

Þessa vísu kveSur h'till drengur, sem á fol-
ald sem heitir Jörp. Hann hlakkar til þess,
þegar Jörp hans er orSin svo stór, aS hún getur
fariS aS bera hann. Þá ætlar hann aS ríSa á
henni, þegar hann fer á samkomur, cSa aS finna
kunningja sína.

Islenzkir hestar eru míklu minni en ílestir

hcstar í Ameríku
; þcir cru mikiS notaSir til aS

ríSa á þcim, og cru miklu þýSari en hestarnir
okkar. Öllum þykir fjarska gaman aS ríSa á
íslcnzkum hestum.



Litli Skjóni lcikur sér,

lipurt hefir fótatak
;

pabbi góSur gaf hann mér,
gaman er að skreppa' á bak.

-:- -:- -:-

Afi minn fór á honum Rauð
eitthvað suður á bæi
aS sækja bæði sykur og brauð,
sitt af hverju tægi.

45.

C Q W
c q w c q w c q w c q w

Þessir stafir eru ekki í íslenzku máh, en þeir
koma mjög oft fyrir í Ensku

; þess vegna þarft
þú að læra að þekkja þá h'ka.

C c c c c c

C hefir stundum sama hljóS og k, en stund-
um sama hljóð og s.

C fyrir framan ó, ú, á
eins hljóðar og væri k,

en fyrir framan e, æ £

sem s-i skaltu kveða að því.

Q q q q q q
Q er borið fram eins og k.

W er borið fram líkt og v.

í íslenzku koma oft fyrir erlend nöfn, til



Washmgton. Lmcoln. Canada. Quebec. Winni:

46.

Tölustafir :.^2345
emn tveir þrír fjórir fimm
6 7 8 9

sex sjö átta níu núU
1 o| 2 eru 3 ; 2 og 3 eru 5 ; 3 og 4 eru 7 •

4og^5^eru9;log6eru7;
1 o, 7 e'ru 8 ^"l og

1 * r Þ^ ®''" ^^***" 2; ef þú tekur 2 af 4 bá

eTtÍV'*^ l^^? í^ Þá tekír 2 af 5, þf verlfeftir 3; ef þu tekur 3 af 6. þá verða eftir
3, ef þu dregur 4 frá 7, þá verða eftir 3 • ef búdre|ur 6 frá 8. þá verða eft,r ? ^ þu d^egur^^*rá 9, þá verða eftir 7.

t- 6 * -^

47.
10 11 12 13 14
tíu ellefu tólf þrettán fjórtán

fi ;^
^ ^^ 18 19 20fimtán sextán sautján átján aítján tuttugu

«r á l^^^K^ ^°^"'* ^ *'''°'*" *^«°di eu 10 fing-ur á báðum hondum. 20 eru á þér tær o^ finl-«r. og nó getur þú talið :
^ ^^23456789 in" 12 13 14 15 16 17 18 19 M.
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i

Nú cr gaman fyrir þig að lœra aS ncfna alla
stafina í rö8.

Hérna cru þcir, en þcir cru svolítié öSru-
vísi cn þcir, scm þú hcfir vcriS aS læra aS
þckkja

; þcir hallast ofurlítiS
; þcssyegna hcitir

þctta lctur skáietur.

48.

Skáletur.
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Þctta cr íslenzka stafrofiS, cn svo bætum

viS þcssum stöfum vid þaS :

C Q W
c q w

Á h c d e f g,
eftir kemur h i k,

l m n ó, einnig p
œtla' jeg q þar standi hjá.

R s t ú V ern þar nœst,
X y z þ ce ö.

Alt stafrofiS er svo læst
í erindi þessi lítil tvö.

Tölur meS skáletriÍ234S6789 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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49.

Skrifstafir.

£
« « «^ «= «/ /

^ ^ 3^ J ýý j^c^

^íí J' ð é 9^ Q ^ 9^
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Bréf cru vanalega skrifuS meS skrifletri.

Nú gctur þú lesiS bréf, sem þú færS frá vinum
þínum, og þegar þú ert farfnn aS skrifa vel, þá
getur þú líka skrifaS bréf. ÞaS verSur gaman.

Þú verSur aS læra aS skrifa vel, svo aS þú
þurfir ckki aS segja eins og maSurinn, scm orti

þessa vísu

:

Skriftin mín er stafa-stór,

stílaS ilJa lctur
;

hún er eins og kattar klór,

jeg kann þaS ekki betur.

SkrifaSu bæSi skýrt og rétt,

svo skötnum þyki snilli.

OrSin standa eiga þétt,

en þó bil á milli.

51.

Þetta bréf skrifaSi Rúna litla í Lundi til vin-

stúlku sinnar í Winnipcg :

Lundi 20. Maí 1920.
Góba vinstúlka !

Nú er or(5itÍ fallegt hérna át i sveitinni. Ó,

hváb þatS vœri gaman, ef pá vœrir komin til aö
leika þér vtð mig. Skógurinn er orBinn lanfg-



aHur og hveitvb er /arib að koma upp ( ökntn-
um, svo að þeir eru lika að verha grœnir. AUir
Íitiu fuglarnir eru komnir og þeir syng/á svo
yndisiega.

Fið erum nýlega búin að sá i blómgar'binn
okkar víð skólann. Þú mátt til að koma í

aumar og sjá hyab 6cðíð mitt veróur fallegt.

Jeg skai lika sýna þér margt fleira, sem þú
hefir gaman af að sjá.

G6(&a skrifábu mér strax, þegar þá fœr
þetia bréf og segtu mér eitthváb úr bœnum sem
jeg hefi gaman af.

Aíamma og pabbi bidja mig að skila beztu

kveHju tii ykkar allra.

Þin einlœg vinstúlka,

Gudrún Markland.

52.

Vor og sumar.

Þegar góða veSriS fer aS koma, þá byrjar

vorið. Þá eru allar skepnurnar látnar út, sem
hafa þurft aS vera inni í húsum allan veturinn,

af því aS veSrió var svo vont. Þá fá litlu börn-



vdJnnu. A vorin kon» ™„ji, hu^. fJ^T
ír fu|lar, sem *

•yngja svo tind-

w vel. Þá
spretta grösin

og fallegu blóm-

in springa út.

I*á er sáS í akr-

ana og í garS-
ana, o| ailir hafa mikið að ^era; jafnvel litlubomin þurfa aó hjálpa til.

Þegar alt er oröig blómgaS, þá segjum viSað .MmariS sé komiS. A sumrin er oft fja«ka
heitt

;
þá vex korniS á ökrunum. ávextimir átrjánum og graenmetiS í görSunum. Seint ásumrin er fariS aS slá komiS, tína ávextina af

trjánum o^ taka upp úr görSunum. Svo er
kornid þreskt og látiSí kornhlöSurnar, og ávext-
irnir o^ graenmetiS úr görSunum borið inn. áSur
cn vonda yeSrid kemu-. Þá hafa litlu bömin
gaman af aS hjálpa til.

53.

Haust og vetur.
HaustiS kemur á eftir sumrinu. Þá feraS



/

kólna, blómin hverfa, grösin sölna og blöðin á
trjánum blikna

; þau verða aUavega lit. Það er
oft yndisle;p fallegt á haustin.

Þegar vonda veðrið kemur, þá byrjar vet-
urinn. Þá fer margt af falle^u fuglunum
burtu, þan|að sem veðrið er bctra. Þá geta
litlu b ö r n i n ekki verið eins oft úti, því að
pá koma frost og hríðar og snjór. — Þá þurfa
skepnurnar líka að vera inni.

Þc|ar sumarið kemur aftur, þá verða börn-
in glöð. því að þá hlýnar og fríkkar úti. svo að
þau geta farið að leika sér um alt.

Þá geta þau sungið þessar vísur :

Sttmargle6i-la£.

Útí' cr gaman,
syngjum saman
sumri lítinn óð.

Laufgast lim á mciði,

lýsir sól í heiði

;

fannir eyðast,

blóm út breiðast,

bömum skcmtun góð.



Fríkkar hauSur,

akur auSur,

alt svo bjart í dag.

KveSjum kaldan vetur,

kætumst, syngjum betur.

Úti' er gaman,

syngjum saman
suraargleSi-lag.

54.

Jólin.

Þó aS kalt sé á veturna, þá er oft gaman
fyrir börnin

; en aldrci þó eins gama . ^ins og á

^^ Jólunum, Þá er börui:/ um gefiS

ÆKJLL citthvaS fallegt, og þá er alt gert

4|PB^ til þess aS gleSja þau. Oft er þcim
^^ é^^^ jólatré, og þau leika sér £

^*W> kringum þaS, kát og fjörug.

Veiztu hversvegna JÓIin eru haldin ? Veiztn
hversvegna veriS er aS gleSja alla á Jólunum ?
Vciztu hversvegna öllum þykir svo vænt um
Jólin ?- ÞaS er vegna þess. aS á JÓIanum fædd-
ist frelsarinn, Jesús Kristur. Jesús var betri en
öll önnur börn

; hann gerði aldrei neitt Ijóft •

honum þótti vænt um alla og var góður viS alla.'



Þegar hann varS fulloróinn, kendi hann fólkinu
um GuS. Hann kendi okkur aS Gu8 væri faSir
okkar, nem elskaði okknr meira en nokknr maS-
ur gæti gert. Hann kendi okkur h'ka, aS GuS,
faSir okkar á himnum, vildi aS viS værum góS
og gcrSum aldrei ncitt Ijótt. - Jesús elskaði alla
mcnn, og lifSi til þess aS gera öllum gott, einkum
þeim sem bágt áttu. Enginn maSurgat gert þaS
8cm hann gerSi ; hann læknaSi þá scm voru
veikir, o| cnginn annar |at "læknaS, og hann
lífgaSi dána mcnn.

En þó aó Jesús væri svona góSur, þá tóku
vondir menn hann og deyddu hann. Og Jcsús
dó til þcss aS allir menn gætu komiS til GuSs.—
Bidaa mömmu þína cSa pabba þinn aS scgja
þér meira um Jcsúm Krist.

Jesús kendi okkur þcssa bæn, sem heitir

jL-adir vor

:

"Faöir vor, þú sem ert á himnum,
helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði
þinn vilji, svo á jöröu sem á himni

;
gef

oss í dag vort daglegt brauö
; og fyrir-

gef oss vorar skuldir, svo sem vér og
fyrirgefum vorum skuldunautum

; og



eigi Iciö þú oss í freistni, heldur frelsa
oss frá illu ;

"

því að þilt er ríki8. mátturinn o^ dýrðin aó
eilífu. AmeD.

55.

ÁriÓ.

Einni viku eftir Jólin kemur Ný-áriS
; þáteljum vi8 a8 árið byrji.
^

Þa8 eru 7 dagar í einni viku
; þeir heita :

!• Sunnudagur.
2. 2^nuda|ur.
3. Þrí8judagur.

4. Miðvikudagur.
5. Fimtudagur.

6. Föstudagur.

7. Laugardagur.

Það eru 12 mánuSir í cinu ári, sem heita

1. Janúar.

2. Febriiar.

3. Márz.

4. Apríl.

5. Maí.

6. Júnf.



7. JÚU.

9. September.
10. Október.

11. Nóvember.
12. Desember.

Ap. Jón. Sept. Nov. þrjátí' er,
eina til hinir taka sér

;

Febrúar tvenna fjórtán ber.
frekar einn, þá hlaupár er.

^ hverju ári höfum viS vor, sumar, haust
og vetur.

56.

Canada.

Pír á aS þykja vænna um landiS þitt en nokkurt
annaíS Iand,eins og þér þykir v«nna um mömmu
þína en nokkra aSra konu,

Bandarikin.
Þúiitet til vill heima í Bandaríkjnnum, oíÞa eru þau iandiS þitt, sem þér á aS þykja v«níum. Washmííton o^ Lincoln voru miklir os

góöir menn. *



önnur lönd.
Þaó eru mörg önnur lönd til. Þér á líka

aðþykja vænt nm þau. o^ fólkiSsem býrí þeim
I Canada og Banda-ríkjunum eru menn frá ÖU-um löndum í heimi, og þér á aS þykja vænt um
alla.

Jesús sa^Si okkur. aS allir menn v«ru
oræður okkar og systur. t

ísland.

ísland er landiS, þar sem feSur okkar o^mæSur áttu heima. ÞaS er undur fallegt land
Það er stór eyja í sjónum. Þar eru há fjöll o^
djupir dalir; þar eru ár og lækir meS háum

fossum. og falle^ vötn meS syngjandi fu^lum
Par eru hraun .yg jöklar 0^ eldfjöll og hverir.



Þar eru líka græn engi og blómleg tún. _ Biddumommu og pabba eða ömmu eða afa að se^ia
þer meira um fallega feðra-landið þitt.

Þér á að þykja vænt um ísland, eins og þcr
þykir vænt um hana ömmu þína.

57.

Helga litla.

Einu sinni var lítil stúlka, sem hét Hel^aHun var falle|. með mikið. glóbjart hár. mifrhvítar hendur og blá augu. svo blíð o^ skærMommu hennar þótti undur vænt um hana o^pabbi hennar kallaði hana æfinlega ^óðu súlkuna sína^ Helgu litlu þótti gamaÍ að vL uttoghun tíndi falleg blóm fyrir mömmu sína ávonn, uti um alt engi, og stundum fc ^ún inn ískógmn. því að þar voru ennþá fallegri bióm

aldre fara em ut i skogmn, því hún gæti vilst otfdaið I skóginum. eða þá úlfurinn eða biörniní
tekið hana En Helga litla var nú ekici hrædS

reLsérVxK' rK'^^í^'^'
^'^" »*^ðist baraleika ser við þa. ef þeir kæmu. eða fara á bak á

þá ems og hann Val. stóra hundinn hans pabba
sins og láta þá bera sig heim. þeir gætu ekki
vilst í skóginum. *

ií« f
^^*'"

^^l'l
^°°'" ^ *"°*"°' Þá þótti Helgu

í« K^ir\°
^* "** ^'^"

'
Þau voru líía svo góðað borða þau með sykri og rjóma. Einu sinni



hán að koma ^^.l^^*^ o''
~ °^ '^° *«»«*«11 <io jcoma straac aftur. Svo fékk hiín «x«stóran bauk inni í eldhusi o^ fór úTm.íC »,

^

fJ ° ""*' °Í *í*af fann hún fl«iri r»d aL- •

at. Hun glcymdi sér alyc/í o^ hætti eklr.- í^

^^v^x^' t^ * *^ • *^l hun var viss um aX

58.

fíelga litla.

hélt hun. aS nú mundi hán Itoma át á SSa



0« s,á hus.8sm
; en þá yoru þaS bara lítil rjóg-nr. Svona «ekk Utla stúlkan lengi „eS beria-tauk.nns.nn

í hendinni. þangaS til Mn var

LÍÍr TT"°.!« »^-'vöní. Loksins settist bta

var tann a8 hugsa um mömmn sína o*pabba s.nn og a8 hón mnndi ef til vilí"^^.^1koma tU þe,rra aftur. Hán fór I£ka a8 ^0««^^ulfana 0« hann banjsa, sem voru i skóitaum

ttjánna. Já, hun viss. a8 þaS hlaut aS vera

v^ri 'st wf \"'"' "'* ""8 «>«*• »8 .ilfurfnn

Ifll u
"'""•''0''<>m Val, stóra hundinum hanspabba hennar. Hún varS ósköp hra.dd,^^Shun mund. eftir vonda álfinum í söíinnV afhtlu ^uéhettu. En þá þekti hún a8 bette vihann Valur, stóri hundurinn, sem heS^ Jwsvo v«nt um. Þegar hann sá hana, fór hTn^

Zf^ '."íf
'^^1*^ "° *°°' '"""' «• ''ennaröí

»íbí^,l v'
'"""'í" 0« •*" ' Því sí blÍpabba smn koma. En hva8 hdn var bá íIiSs

Hdga htla og mamma hennar fengu ber ^
ogrjömaótáfyrir a8 finna Helgu liuÚ. ÞaS

l^nit^^^'Ár "? '°'''8' Helga litla mö.^fs.nn. þv., a8 fara aldrei framarein út í skóíTn^ """'•ír' t*
' 'kóíar.jaSarinn. 0«^;þetta v«,. hdn .8 þaS er æfinlega bezt a8 hlXmommu og pabba.

«1» myoa



59.

George Washington forseti.

«r -.^^ Ík t°'^*
Washmiton var lítill dreng-

exi tU að leika sér að. George þótti undnr v»Sum hana og langaSi til a8 hö^va eitthvaS meg

átti pabbi hans mörg faUeg aldintré
; en honSm

þótti la^g-vænst um eitt b..irra
; þa8 var kirsi-

berja-tré. Þegar Geor|fc kom lit í garðinn me8nýju exma sína, þá langaSi hann svo miJdð tila8 höggva eitthvag meS henni. aS hann gat ekki
stilt sig

;
og svo hjó hann í stofninn á fallega

fa«ib«.,a.to.énu. þan|a8 til hann var nærri bi
skoSa trén.sín í gar8mum. þá sá hann a8 fallega

Sfaíí^ícTY f "^T*-
**Því a8 þa8 hef8i ver-

18 hoggvi8 í þa8. Hann vissi ekkert hver hef8iw ?^' r^*^ ^*°° *P'»''8» »"» á hcimilinu a8
því. hvcr hef8i skemt fallcga tré8 sitt. En ení-mn vissincitt um þa8 nema Georgc lítli. Þetorpabbi hans spur8i hann, hvcr hef8i hötíriS
tré8, þá var hann hræddur um, a8 hAnn yr8ivondur við sig. ef hann segSi honum a8 l4nn »



1

»agöi. Jcg vil heldur eiifa einndrenrf —«, «
le^a segir satt. en ótal kirilÍll^aS*"

^' * °"

u^ St!*''^*
Wwhington varð miJrill maénr afÞ^í a6 hann skrökvaði aldrei.

™™ °»**°'' »»



60.

LESTRAiM^ERKI.

, Komma eÖa högg.
Komma er sctt þar aem lítið eitt á a8 standa

vi8 { lestrinum.

' Úrfellingarmerki
er komma sem sett er ofan línu á eftir orði, eSa
á milli stafa, og táknar þa8, að þar er slep. ^r
staf, eSa aS þai^ á að slcppa úr staf £ framburS-
inom.

/ Depilhögg.
Depilhögg táknar lítid eitt lengri þöín en

komma.

. Punktur éba depill
Punktur er settur þar sem greinileg þögn

á a8 vera £ lestrínum. Hann cr I£ka settur á
eftir skamm-stöfunum.

; Tvidepill eÓa kólon.

TvfdcpiII cr scttur á undan tilvitnunum.

Tilvitnunarmerki eba gœsalappir.
Gæsalappir cru scttar á undan og cftir orð-

um (c8a setningum) sem tckin eru upp eftir ö8r-
um.



í
»
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^ Spurnarmerki.
Spamarmerki er ae« á mtu« er sett á eftir •pumm^um.

„ .
•' ^PP^rópunarmerki.

- Band eða samtengingarmerki

( ) Svigar;
[ ] homkíofar

Svigar o< hornklofar em ^- . '

ÞankM
~^ ^on^astryk.

era í^lestriÍJm.*'*
**" ^'' '•°' '«»« Þögn á að






